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Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je moderním vzdělávacím a výzkumným centrem, kde
studuje téměř 10 000 studentů. Aktuálně ji tvoří
pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Je historicky nejstarší samostatnou vysokou školou svého
odborného zaměření v České republice. A ačkoliv
je tomu téměř sto let, co působí na poli vzdělávání, vědy a výzkumu, neztratila doposud nic ze své
energie a šarmu, díky kterým se stala jedinečnou nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale i v celé středoevropské oblasti.
Jedním z hlavních nástrojů, jejž univerzita v současnosti využívá při
spolupráci s veřejným i se soukromým sektorem, je Centrum transferu technologií (CTT), které univerzita vybudovala díky projektu
financovaného z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Právě za pomoci CTT se MENDELU podařilo propojit některé z projektů s komerční sférou. Jedním z nich je barevná odrůda pšenice PS Karkulka. Barevné pšenice, které ve své obilce vytváří přírodní barviva,
mají kromě výživné hodnoty i příznivý účinek na zdraví konzumenta.
Od roku 2016, díky spolupráci s Karlovou pekárnou, s. r. o., si mohou
zájemci pochutnat na výrobcích, jejichž součástí je právě tato barevná
surovina. Jako další lze uvést aktivní zapojení MENDELU a vinařské
společnosti Znovín Znojmo na výzkumu, vývoji a výrobě zelených
a tropických Sauvignonů. Zajímavým příkladem spolupráce univerzity v oblasti dřevařského průmyslu jsou Lesní lanovky Larix Lamako,
využívající rádiem řízený lanový systém konstruovaný pracovníky univerzity pro dopravu vytěženého dříví po rovině, po svahu i v protisvahu. V říjnu 2016 chystáme za spolupráce s Jihomoravským inovačním
centrem, prezentace a ukázky chodu samotné lanovky ve Školním
lesním podniku Masarykův les Křtiny. V oblasti mezinárodní spolupráce je pro univerzitu významným partnerem holandská firma Bedrocan,
se kterou od konce roku 2014 spolupracuje na výzkumu medicinálního konopí. Cílem je optimalizace produkce konopí za využití znalostí
z oblasti fyziologie, anatomie a molekulární biologie. Díky této aktivitě
pořádá každoročně univerzita konferenci Konopí a věda, která slouží ke vzdělávání odborníků z humánní medicíny, ale i širší veřejnosti.
Ambicí univerzity ve výzkumné oblasti je nejen sledovat současné
trendy špičkového výzkumu, ale jej i určovat. Že tato možnost existuje,
ukazuje příklad kolektivu bioklimatologie, který ve spolupráci s Ústavem
globální změny AV ČR určuje trendy výzkumu v oblasti sucha. A vytyčuje nejen směr výzkumu, ale navrhuje i praktická opatření v této oblasti
v blízké i vzdálenější budoucnosti, tak důležité i pro jihomoravský region.
Univerzita stále pracuje na tom, aby byla hodna jména, které nese,
jména Gregora Johanna Mendela, kterého zná celý svět.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
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Mendelova univerzita v Brně
odeslala projektové návrhy
za více než 570 mil. Kč
O VaV MENDELU

Mendelova univerzita v Brně pod vedením koordinátorů
prorektora Martina Klimánka a děkana Zahradnické fakulty
Roberta Pokludy odeslala projektové návrhy do strategických výzev vysokých škol Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání za více než 570 mil. Kč.
V rámci výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy bylo
přijato celkem 42 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 4,6 mld. Kč. V rámci
výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy bylo přijato
celkem 115 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 13,8 mld. Kč.
Mendelova univerzita v Brně pod vedením koordinátorů
prorektora Martina Klimánka a děkana Zahradnické fakulty
Z projektů by mělo být:
• financováno více než 120 investičních akcí –
modernizace počítačových učeben, nákup
unikátního přístrojového vybavení, stavební
úpravy, laboratorní vybavení, rekonstrukce
učeben, softwarové licence nebo audio vizuální vybavení učeben;
• pořízeno více jak 1000 kusů nových počítačů;
• rekonstruováno a modernizováno několik celoškolských velkokapacitních učeben;
• finančně podpořeno 12 strategických studijních programů, nově akreditovány studijní
programy zaměřené na praxi;
• rozvíjena mezinárodní spolupráce v rámci EU;
• podpořena nová strategická partnerství především s aplikační sférou napříč celou EU;
• podpořeno téměř 130 zahraničních přednášejících;
• modernizováno více jak 80 vyučovaných předmětů;
• podpořeno dalším vzděláváním 80 akademických a ostatních pracovníků univerzity;
• podpořen vznik více než 60 předmětů ve• dených v anglické jazykové mutaci;

•
•
•

Roberta Pokludy podala do těchto výzev
celouniverzitní strategické projekty „Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ a „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy
univerzity v Brně“.
Na přípravách projektů do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se
intenzivně od února 2016 podílelo více
než 30 osob ze všech součástí univerzity
a v termínu výzvy byly odeslány projektové
návrhy za více než 570 mil. Kč. V případě,
že projekty budou financovány, budou mít
přímý přínos do rozpočtu univerzity a ovlivní chod univerzity nejméně do roku 2022.
rozvíjena spolupráce univerzity s aplikační
sférou;
financovány aktivity vedoucí k vnitřním
systémům řízení kvality;
podpořeno Profesní centrum.

Projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně reaguje na potřebu připravit do praxe konkurenceschopné absolventy, kteří
získají studiem na MENDELU relevantní znalosti,
dovednosti a v maximální míře rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
Jako sekundární cíle si klade:
1. zvýšení kvality a relevance vzdělávání při
současném zohlednění potřeb firem JMK;
2. zlepšit infrastrukturu a materiální podmínky pro studium studentů;
3. zvýšit spokojenost zaměstnavatelů s absolventy;
4. zvýšit mezinárodní zkušenosti, kontakty
a rozhled absolventů;
5. rozvinout partnerství ve vzdělávání především s aplikační sférou;
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6. posílit interdisciplinární kvalitu a relevanci;
7. zlepšit strategické řízení MENDELU a hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání
a vnitřních procesů.
Cílem komplementárního projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolvent Mendelovy univerzity v Brně je vytvoření podmínek pro
zkvalitnění pedagogické práce s důrazem na bakalářské a navazující magisterské studijní programy.
To znamená zajistit moderní konkurenceschopné
trendy ve vzdělávání odpovídajícím vybavením,
které bude garantovat vysokou kvalitu poskytovaných činností.
Bude se jednat o:
1. rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč.
Oba projekty získaly bonifikaci RIS JMK
a všechny aktivity zahrnuté v komplementárních projektech přispějí k plnění stanovených cílů univerzity v rámci Strategického
plánu rozvoje Mendelovy univerzity v Brně
do roku 2020 s výhledem do roku 2030, ale
i obecné koncepce uplatnění ve znalostní
ekonomice.

2.

3.
4.
5.

STRANA 3

pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení;
rekonstrukce a obnovu nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na
MENDELU za účelem zkvalitnění poskytované vzdělávací činnosti a vazbě na studenty
se specifickými potřebami;
přístup ke kvalitním informačním zdrojům;
modernizace softwarového a hardwarového vybavení;
řešení infrastrukturní potřeby MENDELU ve
vztahu k systému hodnocení a zabezpečení
kvality a strategickému řízení vysokých škol.

Sekundárním cílem je vytvoření podmínek pro
účast studentů na řešení praktických úkolů s možností využití jak v pokračujícím studiu, tak především v praxi.

Výsledky hodnocení lze očekávat v průběhu února 2017
a úspěšné projekty by měly být financovány a realizovány
od dubna 2017.
Na přípravách projektů do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání se intenzivně od února 2016 podílelo více
než 30 osob ze všech součástí univerzity, kterým by touto
cestou koordinátoři rádi poděkovali za přípravu podkladů,
dodávání podkladů včas a čas, který této práci věnovali.

Afriku a moravské Nedvědice spojila
MENDELU fotbalem
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace

V Nedvědici proběhlo neformální setkání
vedení univerzity a zastupitelstva obce
s africkými studenty MENDELU. Tato akce
měla za cíl propojit a sblížit zahraniční studenty dlouhodobě pobývající v ČR s českou společností.
Setkání odstartoval fotbalový zápas v sobotu 18. 6. 2016 na fotbalovém hřišti obce
Nedvědice. Poté bylo k dispozici fotbalové
občerstvení pěkně po česku – pivo, klobásky a špekáčky – ale i ochutnávka afrických
specialit připravených studentkami MENDELU speciálně pro tuto událost. Ačkoliv
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mužstvo MENDELU nakonec prohrálo, africký tým nahradil
pomyslnou ztrátu energickým bubnováním a tancem. Atmosféra byla po zápase velmi bujará a obě strany měly možnost
se seznámit blíže, což byla pro všechny zúčastněné naprosto
ojedinělá příležitost a ze setkání vyplynulo, že takových akcí
je třeba rozhodně pořádat více.
Fotbalový zápas byl jakýmsi neformálním vyústěním premiérové akce – tzv. Afrického týdne, který proběhl v termínu
18.–25. května 2016 a byl první akcí svého druhu v České republice. K připomenutí a uctění Dne africké jednoty byly promítány filmy a probíhaly odborné přednášky a zajímavé diskuse
s tématikou lidských práv v afrických zemích, proběhlo ale i africko-české grilování nebo vystoupení bubeníků z řad našich
afrických studentů přímo v hlavním kampusu univerzity opět
doplněné africkými dobrotami, které studentky samy připravily. Reportáže z akcí byly přenášeny do médií v zahraničí.
Všechny tyto akce se konaly pod záštitou prorektora Darkwaha a byly spoluorganizovány a podpořeny Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace. Organizátoři mají
radost z úspěchu akce a doufají v pokračování započaté tradice opět v příštím roce. Poděkování patří starostovi městyse Nedvědice, Ing. Pavlu Vejrostovi, a rektorovi Mendelovy
univerzity v Brně, prof. Ladislavu Havlovi, bez jejichž podpory by se podobná akce těžko uskutečnila.
Velmi si ceníme všech, kteří se zapojili a projevili zájem o historii i současnou situaci v zemích, odkud pochází velká skupina
našich zahraničních studentů řádného denního studia. Vzájemné poznávání napomáhá k pochopení a sblížení našich, v tolika
odhledech odlišných, kultur. O to zajímavější je zjištění, že naše
touhy a sny jsou přes všechny rozdíly vlastně tak podobné. Jen
máme k jejich naplnění rozdílnou startovací pozici.
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Letní škola „Water quality monitoring“
v Nitře
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., AF MENDELU

Ve dnech 9.–13. 5. 2016 se studentky bakalářského a magisterského stupně oboru
Agroekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně zúčastnily již druhého ročníku letní školy „Water quality
monitoring“, pořádané Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenské
poľnohospodárské univerzity v Nitre.
Koordinátorkou letního kurzu byla Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajinného
inženierstva, která celý kurz připravovala
i realizovala. Akce se zúčastnilo celkem 15
studentů a čtyři pedagogové ze Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitre,
z Rumunska (Universitatea din Oradea),
z Polska (Uniwersytet Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) a České republiky (Mendelova univerzita v Brně). Naši

Ukázka analýzy vzorků vody, 10. 5. 2016.
foto: l. štěpánková

Praktická výuka studenů 11. 5. 2016. foto: l. štěpánková

Společná fotografie účastníků Letní školy „Water quality monitoring“
v Nitře, 12. 5. 2016. foto: t. kaletová

univerzitu zastupovaly čtyři studentky oboru Agroekologie
pod vedením Ing. Věry Hubačíkové, Ph.D. z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty.
Program kurzu „Water quality monitoring“ byl rozdělen
na přednáškové bloky, terénní a laboratorní části a na blok exkurzí. Při prezentacích se studenti seznámili s problematikou
monitoringu, analýzy a hodnocení jakosti vody dle platných
legislativních předpisů jednotlivých zúčastněných zemí. Dále
si přímo v terénu vyzkoušeli odběry vzorků vody s následným
stanovením základních analýz v laboratoři Katedry krajinného
inžinierstva. Třetí den byl věnován exkurzím. První zastávkou
bylo Vodárenské múzeum v Bratislave spojené s následnou
odbornou exkurzí na ostrov Sinhoť, který slouží jako vodárenský zdroj pro Bratislavu. Na tomto ostrově si účastníci kurzu prohlédli i první elektrickou čerpací stanici (1910–1912)
a první studnu postavenou v roce 1884. Následovala zastávka na národní kulturní památce Plávajúci vodný mlyn v Kolárove. Uvnitř lodního mlýna se nacházelo i Múzeum vodného
mlynárstva. Celý areál leží na poloostrově, jehož hranice tvoří
toky Malého Dunaje a Váhu z jedné strany a mrtvého ramene
Malého Dunaje z druhé strany. Závěrečný den proběhly přednášky studentů, ve kterých každá prezentující skupina uvedla
i informace o svých univerzitách.
Letní škola „Water quality monitoring“ byla realizována
za podpory sítě CEEPUS Network: CIII–CZ–0311–08–1516–
Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Region.
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Proč je důležité dělat „pivní“ výzkum
PR AF MENDELU

Česká republika si dlouhodobě drží prvenství nejen ve spotřebě piva na osobu, ale patří také mezi lídry v oblasti jeho
výzkumu. Řeklo by se „obyčejné“ pivo, ale jak tvrdí odborníci, mnohá tajemství tohoto neobyčejného nápoje ještě nebyla odhalena. Jeho pozitivní účinky na lidské zdraví jsou známé téměř od nepaměti a tak se nabízí otázka, co lze na pivu
ještě vyzkoumat. Na to odpovídal manažer projektu Centra
kompetence TA ČR s názvem „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských
surovin a výrobků“ doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Za dobu řešení projektu vznikla řada nových
poznatků o pivu a jeho surovinách s mezioborovým přesahem. Např. se podařilo vyvinout chráněný postup na získávání čerstvé
šťávy z mladých rostlin ječmene s vysokým
obsahem enzymů nebo odrůdy ječmene se
zvýšeným obsahem betaglukanů (vlákniny)
vhodné pro přípravu těst. Nastíněny byly
také perspektivní směry budoucího aplikovaného výzkumu.

Je pravdou, že zájem o pivo s chráněným zeměpisným označením „České pivo“ i suroviny na jeho výrobu rok od roku
stoupá. Příčinou je nejen poptávka po vysoké kvalitě, ale
i nevyužitý potenciál základních surovin – ječmene a chmele. Přitom se nejedná jen o pivovarský, resp. potravinářský
průmysl obecně, zvýšený zájem přichází také z dalších oblastí, např. z farmacie. To vše je dílem jak bohaté tradice českého ječmenářství, chmelařství, sladařství a pivovarství, tak
především progresu ve výzkumu a jeho osvětě.

Podařilo se po ukončení zmiňovaného
projektu nějak zužitkovat tento aplikační
potenciál poznatků?
Pro tuto fázi je vždy klíčové zapojení partnerů z komerční sféry. Nám na Agronomické
fakultě se povedlo v roce 2013 sestavit unikátní konsorcium, čítající pět výzkumných
organizací a dvanáct komerčních firem (více
na beertec.cz, pozn. redakce). V této sestavě jsme podali projekt do soutěže programu
Center kompetence TA ČR, který byl úspěšný a dokonce ve výsledném hodnocení zaujal druhé místo. Naskytla se tak jedinečná
příležitost ve výzkumných aktivitách pokračovat a dotáhnout je až tzv. do konce. Od zahájení projektu v roce 2014 tak intenzivně
pracujeme na zvyšování konkurenceschopnosti českých sladařských a pivovarských
surovin a výrobků, vč. hlavního produktu
s označením „České pivo“.

Jakých pokroků bylo tedy v poslední době na poli „pivního“ výzkumu dosaženo?
Především je třeba říci, že mnoho nových informací bylo a ještě bude získáváno s nástupem moderních metod a postupů.
To se týká nejen oblasti produkce surovin, ale i jejich zpracování, kontroly jakosti a finalizace produkce. Důkazem toho
je úspěšně ukončený projekt Výzkumného centra 1M0570,
který koordinovalo pracoviště Ústavu pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU v letech 2005–2011.

Moderní vybavení Biotechnologického pavilonu M (zde minipivovaru) umožňuje experimentovat s různými postupy výroby piva. foto: radim cerkal

V úvodu bylo řečeno, že poptávka po surovinách i „Českém pivu“, roste. Proč je tedy
nutné řešit otázky konkurenceschopnosti?
Do hry zde vstupuje mnoho faktorů. V první řadě si musíme uvědomit, že ani konkurence nespí a spoléhat se v našem případě
pouze na tradici dlouhodobě nelze. Pak je
tu spousta aspektů, které v praxi vyžadují
tzv. kontinuální řešení. Jde zejména o nové
odrůdy a jejich agrotechniku včetně ochrany proti škodlivým činitelům, šetrné a efektivní využívání odpadů, zvyšující se požadavky na kvalitu surovin a pochopitelně tlak
na ekonomiku výroby. Např. použití nových
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materiálů a technologických procesů ve výrobě může přinést podnikům významné
úspory, snížit cenu jednotky produkce a tím
zvýšit konkurenceschopnost výrobků na zahraničních trzích.

Na začátku bylo zmíněno, že Česká republika je lídrem
v oblasti pivního výzkumu. Platí to i pro Agronomickou fakultu?
Zcela určitě. Důkazem toho je koordinování obou výše zmiňovaných projektů a dlouhodobá úspěšná spolupráce s prestižními
pracovišti, jako jsou Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,
a. s., Chmelařský institut, s. r. o. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Na fakultě máme nejen odborníky na oblast
pěstování a zpracování surovin, pro naše partnery je zajímavé
i moderní experimentální zázemí. Jedná se o pokusnou stanici
v Žabčicích a Biotechnologický pavilon M, postavený a vybavený z prostředků projektu OP VaVpI. Právě komplementarita
s těmito investičními projekty byla jedním z důležitých kritérií
soutěže programu Center kompetence.

Pracoviště Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s., Sladařského ústavu Brno, kde probíhá kontinuální monitoring kvality sladovnického
ječmene. foto: josef vacl

Vraťme se nyní k netradičnímu využití ječmene a chmele. Jaký je jejich „nepivní“
potenciál?
Mnoho lidí bude překvapeno, ale obrovský.
Obě komodity obsahují mimo jiné spektrum
zdraví prospěšných látek, které identifikujeme a následně s partnery v rámci konsorcia
hledáme optimalizované postupy jejich získávání a zpracování na finální produkt. Takto jsme již vyrobili např. tabletky pro tlumení
příznaků menopauzy na bázi fytoestrogenů
extrahovaných z chmelových hlávek nebo
jsme připravili receptury na výrobu pekařských směsí s obsahem různých typů sladů.
V rámci řešení projektu má do roku 2019
vzniknout přes sedmdesát výsledků, z toho
téměř padesát aplikovaných typu patent,
užitný vzor apod. Část výsledků bude spadat do kategorie tzv. produktů s přidanou
hodnotou, tedy např. obohacených nápojů, pekárenských výrobků a potravinových
doplňků.

STRANA 7

Udržovat krok se zahraničními trendy je důležité ve všech
oblastech výzkumu. Jakou zahraniční spoluprací se může
fakulta pochlubit?
Fakulta, resp. konkrétní na projektu participující ústavy fakulty, spolupracují se zahraničními partnery zcela rutinně.
V rámci projektu Centra kompetence je taková spolupráce nevyhnutelná. Jako příklad lze uvést spoluúčast na společných
vědeckých publikacích s kolegy z Kolumbie, Itálie, Německa
a Slovinska, nebo vyžádané přednášky na pracovištích v Číně,
Belgii či Americe. Na podzim roku 2015 se na nás obrátil
korejský LG Electronics, který projevil zájem o spolupráci
v oblasti pivovarnictví jak s výzkumnými organizacemi, tak
samotnými pivovary. Velmi úspěšná spolupráce byla navázána s Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA v Kolumbii, a to prostřednictvím doktoranda
Ing. Leitra Granda Cruze. Ten byl dokonce vyzván NASA
k participaci na projektu vývoje potravin pro kosmonauty
a za tímto účelem strávil půlroční stáž v jejich výzkumném
středisku v Kolumbii.
Pokud jde o studenty, mají možnost se do řešení projektových aktivit zapojit a případně jak?
Participace studentů a mladých vědeckých pracovníků je klíčová nejen jako kritérium pro hodnocení úspěšnosti projektu poskytovatelem dotace, přináší také mnoho zajímavých
nápadů a řešení. Dosud jich bylo nebo je do projektových
aktivit zapojeno téměř padesát. Větší část studentů zpracovává s projektovou podporou své závěrečné práce, další
jsou zainteresováni jako vědečtí nebo techničtí pracovníci.
Projekt není rozhodně uzavřená komunita, a proto zapojení
mladé generace vítáme. Kromě finančního ohodnocení nabízíme zajímavé know-how, stáže na pracovištích partnerů,
ale především možnost podílet se na kultivaci našeho národního bohatství, kterým bezpochyby sladovnický ječmen,
chmel a „České pivo“ jsou.
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Polní den MendelAgro z ptačí perspektivy (foceno 8. 6. 2016 z meteorologické věže, umístěné na pokusné stanici v Žabčicích).
foto: martin prokeš

Tradice polních dnů pokračuje
PR AF MENDELU

Polní dny MendelGrass a MendelAgro patří k největším akcím, které každoročně pořádá Agronomická fakulta MENDELU. V případě MendelAgra se jedná o akci, která má již
téměř třicetiletou tradici, naproti tomu MendelGrass je
akcí, které na počátku (čtyři roky zpět, pozn. redakce) nikdo
budoucnost nepředpovídal. Jak se podařilo v konkurenčním
prostředí oběma polním dnům obstát, na to zodpověděl
proděkan AF MENDELU doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Každý polní den má různě dlouhou historii, která je lemována mnoha milníky. Mezi nimi byly i takové, které obě akce

Zahájení polního dne MendelAgro v Žabčicích (8. 6. 2016). foto: radim cerkal

významně ovlivnily. V případě MendelAgra
tomu bylo např. v roce 2012, kdy organizaci polního dne převzala fakulta zcela do své
režie. Do té doby na přípravách významně
participovala firma ELITA semenářská, a. s.
Před touto výzvou se ale fakultě podařilo
obstát a dál akci úspěšně rozvíjet. MendelGrass vznikl vlastně spontánně, když v období 2012–2015 řešila fakulta dva klíčové
projekty OP VK. Obavy, že s ukončením
financování těchto projektů MendelGrass
skončí, se záhy rozplynuly. To bylo v okamžiku, kdy se začaly ozývat samotné firmy
se zájmem o účast a s podporou.
Především na jižní Moravě je konkurence
polních dnů značná. Jak je na tuto skutečnost fakulta připravena?
Společným rysem obou polních dnů je snaha prezentovat aktuální výsledky našeho
bádání. To je v době, kdy se zemědělská
praxe téměř pravidelně potýká např. s následky sucha, velmi lákavé. Snažíme se
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ukazovat řešení, která máme ověřená, jsou
finančně dostupná a zároveň víme, že jejich
dosažení v provozu by trvalo velmi dlouho. Jako příklad uvedu široký sortiment
odrůd pšenice ozimé, čítající přes 60 položek. Na polní pokusné stanici v Žabčicích
na něm demonstrujeme mimo jiné odrůdovou toleranci k suchu. Návštěvníci tak
mají jedinečnou možnost na jednom místě
pozorovat odrůdová specifika, navíc s odborným komentářem, a poté si vybrat tu
nejlepší odrůdu pro své podmínky. Na pícninářské stanici ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou zase ukazujeme pokusy s různým
druhovým složením travních a jetelotravních porostů, dlouhodobé luční experimenty, lyzimetry nebo odtoková pole.

dostáváme i do situací, kdy musíme významně improvizovat.
To se týká především vlastního průběhu akce, kterou po dlouhých a precizních přípravách může v mžiku zmařit třeba nepřízeň počasí.

Udržet tento trend není určitě jednoduché. Jak probíhá sestavování programu
polních dnů?
Za přípravou každého polního dne je nejméně rok práce celého týmu lidí. Je totiž potřeba naplánovat zejména osevní postupy,
a to ve vztahu k běžícím nebo očekávaným
výzkumným projektům, projektům smluvního výzkumu nebo zájmu spolupracujících
firem. Přípravu žabčického polního dne má
v kompetenci Rada MendelAgro, složená ze
zástupců Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství a Ústavu agrosystémů a bioklimatologie. Do pořádání polního
dne MendelGrass zatím vstupuje fakulta
jen okrajově, přípravy koordinuje Ústav výživy zvířat a pícninářství. V rámci přípravných setkání se vždy diskutuje aktuálnost
jednotlivých témat a jejich zařazení do připravovaného ročníku akce. Samozřejmě se

Zahájení polního dne MendelGrass děkanem AF
MENDELU doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. (Vatín,
18. 5. 2016). foto: ladislav rygl
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Kromě lidské práce je na přípravu polních dnů třeba vynaložit i finanční prostředky. Jak řeší fakulta tuto stránku?
Bohužel doba projektová (myšleno projekty OP VK, pozn. redakce) je nenávratně za námi a tak si musíme i s tímto problémem
poradit. MendelAgro je dnes již akcí „samofinancovatelnou“,
tedy všechny prostředky vybrané za prezentaci od spolupracujících firem se v následujícím roce reinvestují. Nákladovost se
nám podařilo snížit také využitím vlastního občerstvení, které
připravují zaměstnanci Ústavu technologie potravin (v prostorách pavilonu M) ve spolupráci se Správou kolejí a menz. Jedná
se nejen o kvalitní a chutné výrobky typu klobás a pečiva, ale
také o pestrou nabídku nápojů. Náklady spojené s realizací polního dne MendelGrass jdou z části na vrub běžících projektů,
z části fondu, který tvoří prostředky od prezentujících se firem.
Pro obě akce je společný nemalý vklad úsilí mnoha pracovníků,
vč. Školního zemědělského podniku v Žabčicích, kteří považují
prezentaci činností fakulty takřka za čest.
Které firmy spolupracují na přípravách a realizaci polních
dnů?
Primárně je to otázka zaměření jak firem, tak samotných polních dnů. Pro prezentaci v Žabčicích jsou každoročně aktualizována tzv. pravidla účasti. Těmi definujeme požadavky,
které musí firmy splnit, aby se mohly polního dne účastnit.
Základním kritériem je dlouhodobá spolupráce s fakultou, realizace pokusů na pokusné stanici a jejich inovační charakter.
Tradičně jsou k vidění např. pokusy firem Agrobiosfer, s. r. o.;
AGROFERT, a. s.; Bayer, s. r. o.; Syngenta Czech, s. r. o. nebo
YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Ukázky mechanizace zase
zajišťují např. Farmet, a. s. nebo P & L, spol. s r. o. Dlouhodobé
vztahy s těmito firmami se daří udržovat mimo jiné i proto, že
v nich pracují naši úspěšní absolventi. Tradičními participanty
jsou také výzkumné ústavy v Troubsku a Kroměříži, dáváme
prostor i svazům nebo pojišťovnám. Spektrum firem, které
se prezentují ve Vatíně, je užší, což vyplývá ze specifického
zaměření polního dne. I tak je zde každoročně k vidění portfolio desítky firem, např. Alltechnology C. Z., s. r. o.; DLF Seeds,
s. r. o.; HZT Technik-servis, a. s.; OSEVA UNI, a. s. a dalších.
V případech obou polních dnů nelze opomenout mediální
podporu nakladatelství Profi Press, s. r. o., které pomáhá s inzercí a mediálními výstupy.
Jak je to s návštěvností polních dnů?
Polní den MendelAgro patří rozhodně k těm nejnavštěvovanějším polním dnům na jižní Moravě. I když počet účastníků
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meziročně kolísá, akci si každoročně nenechá ujít více než pět
stovek zájemců. Letos, 8. června, se na pokusnou stanici přišlo podívat cca 540 účastníků. Z našeho pohledu jsou zajímavé nejen počty návštěvníků, ale především jejich struktura.
O ní vedeme již druhým rokem podrobné statistiky, na základě kterých např. cílíme propagaci dalšího ročníku akce. V Žabčicích jsme letos přivítali také čtyřicítku studentů středních
škol. I to je výsledek memorand o spolupráci (viz článek v čísle
3/2015), které jsme v průběhu uplynulých dvou let se středními školami podepsali. MendelGrass ve Vatíně navštěvuje průměrně 150 účastníků, jedná se o zájemce z řad zemědělských
podniků hospodařících na Vysočině, výzkumných ústavů ale
i studentů. S organizátory obou akcí i návštěvníky se jednoznačně shodujeme, že úspěch, a tedy i návštěvnost akcí, závisí
primárně na počasí, které bohužel neovlivníme.
Co bylo lákadlem letošního ročníku polních dnů a co připravujete na ročník příští?
V Žabčicích jsme i letos pokračovali v trendu inovací, který
se nám podařilo významně akcelerovat v loňském roce (viz
čl. v čísle 2/2015). K vidění bylo více než 50 pokusů a demonstračních ploch. Lákadlem byl např. bezpilotní přelet
delta křídla nad pokusnými pozemky s praktickou ukázkou
mapování heterogenity půdních bloků a porostů. Představena byla také technologie pěstování plodin v pásech (tzv.
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„Polní kázaní“ ve Vatíně v podání doc. Ing. Stanislava Hejduka, Ph.D. (18. 5. 2016). foto: ladislav rygl

strip-till) a mnoho dalšího. Opět nás překvapil zájem médií, což jen dokresluje význam celé akce. Ve výstavbě jsou informační stránky na adrese mendelagro.cz, kde
budeme zveřejňovat nejen aktuální program, ale také celou historii polního dne,
vč. zajímavostí každého ročníku. Předpokládané datum konání akce v roce 2017 je
opět druhý červnový čtvrtek, který vychází
na 8. červen. MendelGrass se letos pyšnil
zejména sérií odborných přednášek, což se
odrazilo ve zvýšeném zájmu odborné veřejnosti. Předpokládané datum konání akce
v roce 2017 je 17. květen.

Jeden z prezentačních stánků Agronomické fakulty na polním dni Mendel Agro (Žabčice, 8. 6. 2016). foto: radim cerkal
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Land Art 2016
Jiří Tauber

8. června 2016 se v Botanické zahradě
a arboretu Mendelovy univerzity v Brně
konala vernisáž 11. ročníku studentské
výstavy Land Art. Exponáty byly zpracovány na téma Krása a dokonalost přírody.

Zrod myšlenky – Kristýna Fraňková. foto: martin kubín

Jako každý rok na začátku června vystavené
exponáty ozvláštnily na dva týdny krásné
prostory Botanické zahrady. Výstavu tvořilo
celkem 38 exponátů, které byly rozmístěny
po celé ploše Botanické zahrady a využívaly
její rozmanitosti. Landartové objekty vytvářeli studenti prvního ročníku bakalářského
programu Nábytek v rámci studia volitelného předmětu Základy techniky tvorby.
Vernisáž zahájil děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,
který vyjádřil podporu vystavujícím autorům. Pro zvýšení atraktivity vernisáže byl
vytvořen pestrý doprovodný program zahrnující módní přehlídku. Předváděné modely byly zapůjčeny ze Střední školy umění
a designu. Návštěvníci také viděli hodinu

acroYogy studia Jamy Brno, které se mohli i aktivně zúčastnit.
Na závěr vernisáže zazněla živá hudba v podání části skupiny
Wolfarian. V den vernisáže zhlédlo výstavu asi 300 návštěvníků.
Studenti jsou aktivně zapojeni do organizace výstavy. Každý
rok vzniká originální autorská grafika. Letošní pozvánka byla
ručně vytvořena z přírodnin pocházejících přímo z Botanické
zahrady a arboreta. Autor Jakub Hrabala zrealizoval svoji myšlenku s velkým nadšením a smyslem pro detail. Díky tomu vznikl plakát, který ještě dnes můžete vidět jako dekoraci v kancelářích nebo studentských pokojích.
Podle mínění většiny návštěvníků se letošní ročník studentům velmi vydařil. Všechny objekty byly vytvořeny s nadšením,
kreativitou, elegancí a smyslem pro detail. Vysoká kvalita vystavených objektů ztížila práci hodnotící komisi, která hledala
jediného vítěze. Nakonec se po dlouhé poradě rozhodla ocenit
celkem 9 nejzdařilejších exponátů: Odrazy přírody – Aneta Kopečná, Ludmila Kotlandová, Tatlantida – Tereza Procházková,
Impermanency – Jakub Hrabala, Na dlani – Lucie Galatíková,
Slavík a růže – Dominika Šimíková, Vše má svou chuť –Věra
Chudobová, Artwork by Mother Nature – Klára Horáková, Zrod
myšlenky – Kristýna Franková, Eggs – Tereza Mikalová.
Na tvorbu vystavených exponátů studenti používali nejčastěji přírodniny, recyklované a odpadní materiály. Někteří studenti měli možnost se seznámit i se zpracováním keramické
hlíny, stavebním materiálem v podobě ytongu a možností využitých sádry a jejího opracování.
Všechny vystavené objekty byly se mnou jako garantem výstavy konzultovány a kladl jsem velký důraz na to, aby každý
student kromě zadaného tématu zapracoval i hlubší myšlenku,
kterou se snaží prostřednictvím vystaveného objektu návštěvníkům sdělit. Abych studenty ještě více motivoval, rozhodl jsem
se uspořádat ještě dílčí autorskou výstavu sádrových soch,
která byla uveřejněna v Botanické zahradě v učebně šnek. Zde
jsem jako pedagog vyučující umělecké předměty prezentoval
svoji poslední tvůrčí činnost, které se věnuji s kolegou Ing. Petrem Hamšíkem.
Studentská landartová výstava se stala tradiční událostí
na začátku zkouškového období letního semestru. Studenti
prvního ročníku zde mohou veřejně prezentovat své schopnosti při tvůrčí práci. Pravidelně se zde scházejí starší ročníky
a dokonce i absolventi nejen nábytkářských oborů. Široká veřejnost letos tvořila značnou část návštěvníku.
Pokud vás uvedená událost zaujala, tak si neváhejte poznamenat, že první týden v červnu 2017 se uskuteční vernisáž
již 12. ročníku a landartové objekty budou tentokrát studenti
tvořit ze slámy.
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When the nature draws – Agnesa Mráčková.
foto: anna cheblokova

Impermanency – Jakub Hrabala. foto: iva linhartová

Na dlani – Lucie Galatíková. foto: martin kubín

Odraz lidstva – Tereza Šrámková.
foto: martin kubín
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Komnata Karla IV.
v podání ZF MENDELU
Michaela Brázdová, Lucie Mokrá

Stejně jako každý rok tak i letos Olomouc
zaplavily květy při příležitosti konání
37. ročníku jarní etapy mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu FLORA Olomouc. Veletrh probíhal
ve dnech 21.–24. 4. 2016. Letošní ročník
byl věnován 700. letému výročí, od narození krále a císaře Karla IV. – Otce vlasti.
Období vlády Karla IV. bylo hlavní inspirací pro tvorbu expozice. Snahou bylo
vytvořit komnatu Karla IV. v čistém a moderním pojetí. Nemohly tedy chybět motivy
lomených oblouků, svícnů a léčivých rostlin. Výběr rostlinného materiálu byl založen
na symbolice rostlin, které se pěstovaly již
v období středověku doplněné o moderní
sortiment řezaných i hrnkových rostlin.
Celá expozice byla laděna do bíložlutých
tónů, kdy žlutá barva symbolizovala moc
a bílá čistotu. Centrálním objektem expozice byl trůn pro krále a královnu v moderním
pojetí. Dobovou atmosféru dotvářela série
dřevěných prvků. Pozadí trůnu dokreslila
černobílá fototapeta s motivem lomeného oblouku. Návrh expozice byl zpracován
v rámci předmětu Floristika II. pod odborným vedením garantky předmětu Ing. Jarmily Neugebauerové, Ph.D. a Ing. Jiřího
Martinka, Ph.D.
Návštěvníci FLORA Olomouc tedy mohli
vstoupit do prostorů komnaty a vyfotit se
na trůnu nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV. Samotná realizace probíhala
za pomoci studentů ZF MENDELU den před
zahájením veletrhu. Expozice byla oceněna
odbornou porotou a získala 1. místo v kategorii nejlépe řešené expozice o velikosti
16–50 m2.
Po ukončení veletrhu FLORA Olomouc
byla expozice přemístěna na veletrh FLÓRA Bratislava, která probíhala ve dnech od
28.4. do 1. 5. 2016. Reinstalace expozice
proběhla v ranních hodinách před začátkem

veletrhu Flóra Bratislava. Tato expozice měla znovu úspěch
především u návštěvníků, kteří se u ní s nadšením fotili.
Návštěvníci obou veletrhů měli možnost si připomenout
významné výročí Karla IV., nasát dobovou atmosféru a dozvědět se více o studiu na Mendelově univerzitě v Brně. Jarní
etapa veletrhů již skončila. Proto nezbývá než se těšit na další floristické akce.
Za příležitost prezentovat své dovednosti na takto významných akcích bychom rády poděkovaly garantce předmětu Ing. Jarmile Neugebauerové, Ph.D. a Ing. Jiřímu Martinkovi, Ph.D.. Dále bychom chtěli poděkovat také Ing Miloši
Juricovi Ph.D. za pomoc při realizaci, vedení fakulty a studentům, kteří se na projektu podíleli.

Studenti ZF MENDELU při instalaci expozice jarní etapy FLORA Olomouc.
foto: jarmila neugebauerová

Vítězná expozice ZF MENDELU na zahradnickém veletrhu FLORA Olomouc
věnovaná 700. letému výročí od narození krále a císaře Karla IV. – Otce
vlasti. foto: jarmila neugebauerová
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Realizace expoziční zahrady
studentů ZF MENDELU na festivalu
v Portugalsku
Nina Krajčírová, Sebastian Loder

Dva studenti 4. ročníku oboru Zahradní a krajinářská architektura Nina Krajčírová a Sebastian Loder koncem května
odletěli na otevření zahradního festivalu ve městě Ponte
de Lima v Portugalsku. Mezinárodní festival s názvem DeJardins Ponte de Lima je každoročně se opakujícím soutěžním festivalem, kterého se vždy účastní několik desítek
zahradních tvůrců z různých koutů Evropy. Organizátoři
vyhlašují mezinárodní soutěž o návrhy zahrad na předem
dané téma.
Tématem tohoto roku je Zahrada vědomostí. Již v říjnu 2015
se naši studenti na soutěž přihlásili a poslali návrh své zahrady, který byl vybrán jako jeden z vítězných. Návrh nese
pojmenování „DNA, knihovna všech vědomostí“ a je inspirován G. J. Mendelem a jeho životem. Studenti se na soutěž přihlásili v rámci předmětu Zahradnické výstavnictví pod vedením pana Ing. Jiřího Martinka Ph.D. a navázali tak na úspěch
svých předchůdců, rovněž studentů Zahradnické fakulty. Celkem bylo zasláno třicet čtyři prací z jedenácti různých zemí.
Studenti měli na vytvoření návrhu přibližně jeden měsíc.
O soutěži se dozvěděli na první hodině již zmíněného předmětu z prezentace jejich úspěšných předchůdců z minulého ročníku soutěže. Padlo jejich rozhodnutí se této akce
také zúčastnit. Uzávěrka soutěže byla 15. listopadu, do kdy
museli odevzdat svůj soutěžní poster, který byl současně
i přihláškou. V návrhu se inspirovali osobou G. J. Mendela,
jeho výzkumem a zálibami. Ústředním motivem zahrady se

Situace realizovaného návrhu zahrady „DNA, knihovna všech vědomostí“.
foto: autoři

Autoři expozice při slavnostním otevření zahradního festivalu v Ponte de Lima. foto: autoři

stala instalace v podobě tunelu, odvolávající se na dvojitou šroubovici DNA, umístěná
do záplavy květů letniček z přímých výsevů.
Zahradu doprovázejí další prvky odvolávající se na Mendelovy záliby, například šachy
nebo včelařství, které je ztvárněno záhony
z medonosných rostlin. Zvýrazněním jeho
odkazu bylo rovněž vertikální použití hrachu Pisum sativum a dalších popínavých
rostlin na ocelových lankách.
Po úspěšném přihlášení a potvrzení účasti ze strany pořadatelů bylo nutné vypracovat podrobný technický popis návrhu sloužící jako podklad k samotné realizaci zahrady.
V této části projektu dochází k intenzivní
výměně informací mezi autory a technickým týmem realizačních partnerů z Ponte
de Lima. K závěrečnému finiši realizačních
prací byli studenti přizváni jako autorský
dozor. A tak se Nina Krajčirová a Sebastian
Loder vydali na zážitkovou cestu do Portugalska, kam dorazili pár dní před slavnostním otevřením festivalu, které se letos konalo 27. května. Seznámili se zde s ostatními
kolegy, autory dalších vítězných zahrad, třeba až z daleké Brazílie. Před otevřením výstavního areálu všichni společně poobědvali
a poté se vydali na slavnostní ceremoniál.
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V zajetí DNA – loubí z bambusových tyčí určené pro
popínavé rostliny. foto: autoři

Toho se zúčastnil i vážený host, ministr kultury Portugalska,
jemuž měli za úkol všichni autoři osobně své návrhy představit. Vše se odehrávalo za doprovodu kamer místních televizí.
Po představení a prohlídce realizovaných zahrad se autoři
dále zúčastnili slavnostního předání certifikátů a pamětních
květinových plastik. Studenti si celý projekt včetně pobytu
v Portugalsku náležitě užili, což potvrzují i jejich slova: „Byla
to pro nás nenahraditelná zkušenost a radost zúčastnit se,
naše poděkování patří především panu Ing. Jiřímu Martinkovi
za vedení a pomoc při celém projektu, doc. Ing. Tatianě Kuťkové
za odborné rady při výběru sortimentu použitých rostlin. V neposlední řadě společnosti Bio-Pro Černý, která nám poskytla
letničkové směsi použité v zahradě“.

Spolupráce s partnery z Thajska
úspěšně pokračuje
Zahraniční oddělení ZF MENDELU

Mezi Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a thajskou univerzitou Mae
Fah Luang probíhá aktivní bilaterální spolupráce, při které jsou realizovány výměnné pobyty studentů a pedagogických pracovníků

v různých odvětvích výzkumných i výukových aktivit. V současnosti jsou na stážovém, semestrálním pobytu dvě studentky
oborů Řízení zahradnických technologií a Jakost rostlinných
potravinových zdrojů. Mobility jsou připravovány i pro budoucí
období a věříme, že budou oboustranně realizovány.
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Rozvoj spolupráce FRRMS
MENDELU s čínskými institucemi
V období od 15. 6. do 5. 7. 2016 se Ing. MgA. Barbora Podhrázská a Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. zúčastnili odborného
semináře s názvem „2016 Seminar on China-Aid Projects
management for developing countries“ v Pekingu a Guangzhou.

Setkání na China Agricultural University v Pekingu. foto: Vojtěch Tamáš

Seminář byl organizovaný jedinou vzdělávací institucí podřízenou přímo čínskému ministerstvu obchodu („Ministry of
Commerce“ – MOFCOM) tzv. „Academy for International Business Officials“ (AIBO) a zaměřoval se na čínské projekty
rozvojové pomoci v Africe, Latinské Americe a Jihovýchodní
Asii. AIBO poskytuje školení, akademické semináře, konference a také rekreační služby.
Prostřednictvím AIBO byly organizovány první semináře
pro vládní úředníky obchodního zaměření z ostatních rozvojových zemí již od roku 1998. Nyní jsou semináře zaměřeny
na širokou škálu témat, jako: hospodářská správa, obchod
a investice, městská správa a plánování, telekomunikace, doprava, stavebnictví, rozvojové zóny, logistický management,
rozvoj přírodních zdrojů, mezinárodní spolupráce, koordinovaný rozvoj městských a venkovských oblastí, bezdrátové komunikace a digitální televizní technologie, čisté energie, atd.
Kromě seminářů pro úředníky na úrovni vedoucích pořádá AIBO také řadu workshopů pro pracovníky ministerstev.
V roce 2015 AIBO uspořádala 933 seminářů/workshopů
z toho 64 pro ministerskou úroveň. Celkem bylo přijato
22 143 účastníků včetně 584 ministerských úředníků a 1
místopředsedy vlády ze 152 zemí celého světa. Je zřejmé, že
rovněž prostřednictvím těchto vzdělávacích programů Čína
usiluje o lepší spolupráci a zapojení do světového obchodu.

Seminář probíhal v anglickém jazyce
a zahrnoval množství prezentací a exkurzí.
Přednášeli odborníci z řad vládních úředníků i profesionálů z praxe. Tematicky byl
seminář velice široký, byly vedeny např. semináře: „General Review of China“, „China's
Opening-up & Economic Development“,
„China's Economic & Technical Cooperation
with Other Developing Countries“, „Methods, Principles, Procedures and Practices
of China's Foreign Assistance“, „Achievements of China's Foreign Assistance“,
„China's measures for the administration
of complete foreign aid projects“, „China's
experience in the use of international development assistance“, „China's foreign aid
concessional loans“, „International development assistance under the framework of
international law“ a další.
V rámci tohoto semináře vyslaní zaměstnanci fakulty navázali rovněž spolupráci s China Agricultural University, konkrétně s Fakultou rozvojových studií. Tato
spolupráce nabízí otevřený prostor pro
následnou výměnu studentů i akademických pracovníků.

Studentky po promocích na China Agricultural University v Pekingu. foto: vojtěch tamáš

3 / VIII / 2016

MENDEL GREEN

STRANA 17

Projekt RaFA se blíží do finále
Jiří Schneider

Po více než roce a půl končí v září projekt
RaFA – „Zvyšování povědomí a propagace
významu funkcí lesů v krajině a přírodě
blízkých koryt vodních toků v městském
prostředí jako součást ekosystémových
služeb povodí“, podpořený grantem z EHP
fondů. Co všechno přinesl svým řešitelům z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny?
Už široká škála plánovaných oficiálních
výstupů projektu představuje celou řadu
dlouhodobých přínosů. V tisku jsou české
i cizojazyčné verze knih o řekách ve městech v České republice a ekosystémových
službách a funkcích lesů a velmi pěkná
kniha o lesích Školního lesního podniku
a jejich významu pro člověka. Příprava
knih zahrnovala i pořízení leteckých fotografií a mapování řek i lesů po celé České republice. Výborným teambuildingem
a skutečnou školou trpělivosti a organizační zručnosti byl jarní maraton čtyř akcí,
které se uskutečňovaly s týdenním odstupem na zámku ve Křtinách. Celkově se
akcí zúčastnily téměř tři stovky účastníků.
Po odborné stránce byly akce zaměřeny
na problematiku ekosystémových služeb,
na možnosti jejich rozvoje a využití v České republice, nové světové trendy i jednotlivá specifická témata. Samostatná sekce
byla věnována vázání uhlíku, v dalších příspěvcích autoři prezentovali např. aplikaci
ekonomických metod či povědomí veřejnosti o významu ekosystémových služeb.
Nechyběly ani prezentace o stavu hodnocení ekosystémových služeb v jednotlivých zemích či ukázky konkrétního využití.
Konference i semináře byly doprovázeny fotovýstavami, zahrnujícími jak žánrové
obrázky, tak dokumentační fotografie řek
ve městech a lesů v České republice. Obě témata se setkala s kladnou odezvou návštěvníků Křtinského zámku. A nelze než připomenout mnoha zkušenostmi ověřený fakt,

Fotovýstava v areálu zámku ve Křtinách

Přednáška dr. Kamlisy Uni Kamlun z Goettingen University o ekosystémových službách v Malaisii

že Mendelova univerzita v Brně má ve Školním lesním podniku
ML Křtiny velký dar nejen z hlediska výzkumu a praktické výuky, ale rovněž jako exkluzivní reprezentační prvek, který přispívá k pozitivnímu dojmu z konaných akcí.
Poznatky získané na konferencích obohatily přednášky k ekosystémovým službám obecně i jejich aplikaci na řeky ve městě
a lesy. Přednášky proběhly v rámci vzdělávací a osvětové části
projektu a budou dále pokračovat v rámci jeho udržitelnosti.
Jejich cílem je přiblížit toto užitečné téma jak studentům Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, tak i odborné
a laické veřejnosti. Studenti mají současně možnost zaměřit
na ekosystémové služby své závěrečné práce. Problematika
nabízí celou řadu možných přístupů – od identifikace a mapování v modelových územích, zaměření na podrobnou analýzu
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jednotlivých skupin služeb, jejich návaznost na funkce různých
typů ekosystémů, přes ekonomické vyčíslení, až po zjišťování
přístupu veřejnosti či uplatnění ve veřejné správě. Další výhodou je možné uplatnění tématu v rozvojových zemích, ve kterých realizuje MENDELU svou činnost.
Ale zpátky domů a na území Školního lesního podniku. Řešitelé projektu RaFA zde připravili pět tematických exkurzních tras zaměřených na vnímání lesů a lesního hospodářství

Účastníci terénní exkurze pořádané v rámci konference Rivers in the cities
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veřejností. Respondenti přímo na místě vyhodnocují, jakým způsobem na ně prostředí
porostu působí. Po absolvování trasy jsou
seznámení s tím, jaká hospodářská opatření zde byla provedena a s jakým záměrem
ovlivnila hodnocený vzhled porostů. Exkurzní trasy jsou cenným nástrojem nejen pro
osvětové aktivity, ale i pro získávání vlastních dat o přístupu veřejnosti k lesům.
Projekt RaFA umožnil začít v celé šíři rozvíjet problematiku ekosystémových služeb
ve všech odborných sférách včetně zahraniční spolupráce i aplikace do praxe. Pro
pracovníky i studenty Mendelovy univerzity
v Brně přinesl nová témata pro vlastní činnost. V neposlední řadě umožnil řešitelům
zajímavou práci spojenou s poznáváním
mnoha míst v celé České republice. Jak se
jeho odborný potenciál podařilo využít, ukáže blízká budoucnost.

Kráčej vstříc své kariéře a navštiv
Veletrh JobChallenge!
Ať už hledáš práci, brigádu, nebo si zatím užíváš studentského života, je tu pro tebe připraven Veletrh práce a pracovních příležitostí JobChallenge. Tento rok slaví jubilejní
10. narozeniny, a tak se máš na co těšit!

Na veletrhu JobChallenge mohou studenti navázat kontakt se spoustou
zaměstnavatelů a z jistit, jaká volná pracovní místa nabízejí. foto: archiv
jobchallenge

Veletrh JobChallenge je místo, kde studenti mohou navázat kontakt s širokou škálou
zaměstnavatelů a zjistit, jaká volná pracovní místa nabízejí, jak je získat a co jim
přinesou. Není nic lepšího, než si svého
vysněného zaměstnavatele předem „proklepnout“ a zjistit, jak to ve firmě chodí.
Stresu se bát nemusíte, na veletrhu panuje
příjemná atmosféra.
„Veletrhu jsem se zúčastnil minulý rok
poprvé a udělal na mě opravdu velký dojem. Na celé akci se mi líbí především to,
že je zde značné množství doprovodných
aktivit – inspirující přednášky, konzultace
CV, různé soutěže a mnoho dalšího,“ prozradil Michal Svoboda, student PEF.
Na výstavní ploše naleznete také CV
sekci, která přináší jedinečnou možnost
zkonzultovat životopisy s profesionálními
konzultanty. Pokud si chcete svůj životopis vylepšit, vytiskněte si ho a vezměte
s sebou.
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V rámci doprovodného programu jsou
připraveny tři přednáškové panely. Tím
prvním je Panel rozvoje. V něm se dozvíte,
jak zkrotit stres či jak se efektivně rozhodovat. Velmi přínosné budou také prezentace
zástupců sedmi vybraných firem, které se
uskuteční v Panelu zaměstnání. Tito zástupci vám prozradí zákulisní informace.
„Minulý rok jsem se šla podívat na prezentaci své oblíbené firmy. Překvapilo mě,
že nám personalisté řekli, jak u nich probíhá výběrové řízení. Dokonce nám sdělili
několik chytáků, které mají přichystané
pro uchazeče,“ láká Sabina Topičová, studentka LDF.
Panel praktických tipů poodhalí, jak zaujmout personalistu. Pavla Horáková připravila interaktivní seminář „Jak to vidí personalista“, který vám umožní nahlédnout
do každodenní práce HR profesionálů. Navíc zmíní časté chyby, kterých se dopouštějí uchazeči o práci.
Jelikož se jedná o jubilejní 10. ročník,
máme pro vás připraveno mnoho novinek.
Čeká vás nový druh doprovodného programu, veletržní soutěž, více vystavujících
firem a lepší chill-out zóna.
A co by to bylo za kulatiny, kdyby se nerozdávaly dárky! Malé překvapení čeká
na každého, kdo se zaregistruje na webu
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Na veletrhu se budou prezentovat firmy ze 13 různých oborů. foto: archiv
jobchallenge

www.jobch.cz. Navíc si na něj můžete nahrát svůj životopis.
Má to své výhody. Vystavovatelé si životopisy předem prochází, vybrané studenty před veletrhem sami zkontaktují
a domluví si s nimi osobní schůzku přímo na JobChallenge.
„I když se nám to zdálo nemožné, letos bude na výstavní
ploše ještě více zaměstnavatelů než loni. Očekáváme kolem
90 vystavovatelů,“ prozradila Markéta Rolincová zodpovědná
za kontakt s vystavovateli.
Studenti Mendelovy univerzity v Brně si na Veletrhu JobChallenge přijdou na své. Prezentovat se budou firmy z 13 různých oborů, např. marketingu, lidských zdrojů, financí, HR, IT,
techniky, strojírenství, zemědělství aj. Každý obor má vlastní
barevné označení, které získají jak návštěvníci veletrhu, tak
zaměstnavatelé.
„Díky tomu může vystavovatel oslovit studenta, který se
zajímá o stejný obor,“ vysvětluje koordinátorka veletrhu Veronika Čechová.
Na výstavní ploše se budou prezentovat: Komerční banka, a. s., Česká televize, Televizní studio Brno, KPMG Česká republika, s. r. o., Amazon Logistic Prague, s. r. o., Agrotec, a. s., Coca-Cola HBC a řada dalších.
„Samotnou myšlenku Veletrhu JobChallenge považuji za báječnou, obzvláště v dnešní době, kdy je od studentů požadováno co nejvíce praxe. Návštěvu JobChallenge bych doporučil
každému, kdo nechce zůstat pouze u školní teorie, ale má zájem nahlédnout do reálného světa pracovních příležitostí,“ radí
Michal Svoboda, student PEF.

Nezapomeňte se zdarma registrovat na www.jobch.cz!
Datum: 9. 11. 2016
Místo: Fait Gallery, Brno (vedle Vaňkovky)
Pořadatelé: Poradenské centrum Mendelovy univerzity
v Brně, Kariérní centrum Masarykovy univerzity

STRANA 20

MENDEL GREEN

3 / VIII / 2016

Studenti ZF MENDELU
a pedagog ICV MENDELU jsou
mistry ČR v autostopu
Martina Urbánková

Že jsou na MENDELU odborníci na slovo vzatí, je známo.
Ale věděli jste, že jsou na MENDELU i mistři v autostopu?
V červnu proběhl 3. ročník Mistrovství ČR v autostopu, které vyhráli studenti Zahradnické fakulty Ing. Lucia Ragasová a Bc. Vít
Vomáčka. Soutěže se účastnil i pedagog ICV doc. PhDr. Tomáš
Čech, Ph. D., který se svojí parťačkou obsadil 3. místo.
Závodu plného dobrodružství a nečekaných situací se účastnilo celkem 12 dvojic nadšených cestovatelů. Jejich úkolem
bylo projet autostopem co nejrychleji trasu Praha–Primorsko–
Praha dlouhou přibližně 5000 km s tím, že cestou tam se museli zastavit v moldavském Kišiněvu a cestou zpět v Dubrovníku.
Aby toho nebylo málo, plnili účastníci závodu během cesty různé úkoly, mezi které patřilo vykoupat se v moři, navštívit hudební festival, seznámit se s venkovem nebo uvařit národní jídlo.
Soutěž měla vedle dobrodružného charakteru i dobročinný rozměr. Během cesty mohli fanoušci podpořit a ohodnotit svoji oblíbenou posádku prostřednictvím dárcovských
DMS, jejichž celý výtěžek putoval ve prospěch Konta Bariery.
„Na celém závodě bylo úžasné, jak lehce a rychle se člověk dostal, kam potřeboval a hlavně kolik milých, ochotných
a zajímavých lidí jsme přitom potkali,“ říkají o stopařské soutěži její vítězové Lucia Ragasová a Vít Vomáčka ze Zahradnické fakulty. Závod absolvovali za 6 dnů a 2,5 hodiny. Do cíle

Jedním z úkolů soutěžících bylo se během cesty seznámit s venkovem – Vítek se v Moldávii svezl tradičním povozem. foto: lucia ragasová, vít vomáčka

Mistry ČR v autostopu jsou pro rok 2016 studenti
Zahradnické fakulty Lucia Ragasová a Vít Vomáčka. foto: lucia ragasová, vít vomáčka

Třetí místo v Mistrovství ČR v autostopu obsadil
pedagog ICV Tomáš Čech se svojí parťačkou Katkou. foto: tomáš čech

cestovali přes 11 zemí a nejrychlejší jízdu,
200 km/h, zažili v BMW na trase Primorsko–Sofie. Formou DMS poslali jejich fanoušci na Konto Bariéry více než 6000 Kč.
Pedagog Tomáš Čech se svojí parťačkou ujeli celkem 4 936,5 km po 10 zemích
střední a východní Evropy, nejvyšší rychlost jízdy byla 180 km/h, a to na chorvatské dálnici a zastavilo jim celkem 40 různých aut včetně tří náklaďáků. Na Konto
Bariéry díky nim putovalo přes 5200 Kč.
„Byla to jedna velká stopařská jízda!“
hodnotí závod držitel bronzové medaile
Tomáš Čech a pokračuje: „Za necelý jeden
týden jsme zažili množství neskutečných
setkání a okamžiků, které byly velkou zkušeností i obohacením.“
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